
27. Amfiteátrum Kupa versenykiírás 

Az Amfiteátrum Kupa Matematikaverseny rendezője az Óbudai Árpád Gimnázium. 

A  járványügyi  helyzetre  való  tekintettel  a  27.  Amfiteátrum 
Kupa 2020. november 20-án 14 órától kezdődően digitális 
formában kerül megrendezésre.  

A versenyt két kategóriában hirdetjük meg:  
 ● 5. osztályosok versenye 

● 6. osztályosok versenye 

A  verseny  egyfordulós.  A  verseny  kezdetekor  a  honlapunkon  nyilvánosságra  hozzuk  a 
feladatsorokat,  melyek  megoldására  75  perc  áll  rendelkezésre.  További  15  percet  kap  a 
versenyző arra, hogy adatait és válaszait egy Google űrlap formátumú válaszlapon rögzítse és 
elküldje.  A  válaszlap  linkje  szintén  megtalálható  lesz  honlapunkon.  A  kitöltött  válaszlap 
elküldésére  tehát  2020.  november  20-án  15  óra  30  percig  lesz  lehetőség.  Figyelem: 
Kizárólag a határidőre benevezett versenyzők által beküldött válaszlapokat értékeljük.  

Egyéni és csapatversenyt is hirdetünk.  
● Az  egyéni  versenyre  olyan  tanulók  is  jelentkezhetnek,  akik  nem  tagjai  az  iskola 

csapatának,  önálló  nevezést  is  elfogadunk.  Az  egyéni  versenyben  kategóriánként 
hirdetünk eredményt.  

● Minden iskola egy csapatot nevezhet a csapatversenyre, amely 2 fő ötödikes és 2 fő 
hatodikos tanulóból áll. Az iskolák közötti csapatversenyben a csapattagok egyénileg 
szerzett pontszámait összeadjuk.  

A feladatokat tehát mindenkinek egyénileg, önálló munkával kell megoldania.  

A versenyre nevezni a www.amfikupa.hu honlapon lehet 2020. november 13-ig.  

A  tanuló  versenyen  elért  eredményét  akkor  tudjuk  megjeleníteni  a  honlapon,  illetve  akkor 
tudjuk bemondani a nevét az eredményhirdetésen, ha a szülő a honlapról letölti, kinyomtatja, 
kitölti, és kék tintával aláírja a  szülői nyilatkozatot, melyet  aztán lefényképez, és a képfájlt 
elküldi nekünk az amfikupa@gmail.com címre.  

A  verseny  után,  mivel  nem  tudunk  személyesen  találkozni,  a  versenyzők  a  válaszlapok 
értékelésének időtartama alatt: 

● rövid, matematikai témájú videókat tekinthetnek meg 
● néhány, általunk rögzített fizika és kémia kísérletekről szóló videót nézhetnek meg 
● részt  vehetnek  online  kvízjátékokban

Az eredményhirdetésről készült videót még a verseny estéjén nyilvánossá tesszük a 
versenyzők  körében.  A  díjakat  utólag  juttatjuk  el  a  verseny  díjazottjaihoz  és  felkészítő 
tanáraikhoz. 
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